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Snabbt och debattfritt höstmöte
Ordföranden Christer Östholm hälsade
välkommen och öppnade höstmötet. 
Han valdes också till mötesordförande. 
Till sekreterare resp. mötesreferent ut-
sågs Göte Larsson och Holger Andersson.
De olika valen kan du se i den färgade 
rutan nedan.
Budgeten var den punkt, som tog längst 
tid i anspråk, men inte för att åsikterna-
gick isär.
Christer inledde med en information om 
nuläget. 
Medlemsantalet har minskat något, men 
kanske mest beroende på en ”hårdare” 
bedömning av medlemsregistret.
Ekonomin hade, som Christer uttryckte 
det, gått ”från att vara mycket ansträngt 
till hyggligt stabil”.
Ett ökat samarbete med kommunen visar 
att det kan stärka ekonomin.
Ett bra exempel på detta är de nyligen
genomförda höstlovsaktiviteterna.
Christer presenterade därefter intäk-
terna och kostnaderna för de fyra pos-
terna: Seniorfotboll, ungdomsfotboll, 
handboll och administration.
Summan av kardemumman blev en 
”nolllbudget”, alltså att intäkter och kost-
nader slutade på samma belopp.
Mötesdeltagarna var tydligen nöjda med 
såväl presentation som siffror, då de en- 
hälligt beslöt att godkänna den fram-
lagda budgeten.
Under punkten övrigt lämnades en läg- 
esrapport från seniorfotbollen, som var 
positiv.
Frågan om den inställda julmarknaden 
togs också upp. Problemet tills nu var 
leverans av gris till den populära viktgiss-
ningen. Nu var detta löst och det blir en 
förminskad julmarknad 2:a advent. 
Mötet avslutades med servering av kaffe 
och fralla. 

       Frida Johansson
       valdes in som ny
       ledamot i  ungdoms-
       sektionen

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Trevligt julbord på Kamratgården
IFK:s ”kaffegäng” har under ett antal år 
haft som tradition att ordna ett julbord.
Fredagen den 7 dec. var det dags igen.
Tjugofemtalet medlemmar hade samlats 
och de hälsades välkomna av Kjell Pet-
tersson. Trubaduren och åmålskändisen 
Dick Johansson hade engagerats för den 
musikaliska underhållningen.
Efter en stunds mingel och glögg var 
det dags att angripa det digra julbordet. 
Maten kom från Restaurang Nygård och 
smakade som vanligt mycket gott.
När alla var mätta vidtog nästa program-
punkt, nämligen en kombinerad fråge-
sport och musikquiz. Här samarbetade 
Dick och undertecknad. Flest poäng fick 
trion: Stellan Nyqvist, Göran Wessberg 
och Per-Olof Appelgren. Vinsterna var 
skänkta av IFK:s flitiga syjunta.
Kvällen avslutades med ett lotteri och det 
verkade som alla var nöjda med arrange-
manget.

T.h. ser vi deltagarna i färd med
att avnjuta kaffe och peppar-
kaka

Text och foto: Göte Larsson

      
                  Fr.v.: Frida Johansson,
              Holger Andersson, Fran-
              cisco Ballester, Hans
              Weingartshofer och
              Barbro Carlström

               Fr.v.: Kjell Pettersson,
               Muna Alshazly, Marita
               Gillberg, Patrik Svensson
               och Ronny Almroth

- - - - - - - - - - - - - - - - -
        T.v. Dick Johansson,
        som svarade för mu-
        sikunderhållningen

        Nedan ses pristagar- 
        na i frågesporten/
        musikquizen.
        Fr. Göran Wessberg,
        Stellan Nyqvist och
        Per-Olof Appelgren

           


